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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     сорок другої   позачергової  сесії  Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                                          від  10 серпня   2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 20   депутатів 
 
 Відсутні:   Бевз М.І.,Безпалько Р.П,  Вінницький А.Є., Дубова Н.Ю., Гевко  Є.В., 
Грабовецька С.С., Дідюк Г.Т.,  Наконечний В.І., Садовська Л.М., Сєдова Н.Б., Федорейко 
О.А., Федорейко В.А.,Хотюк О.Б.,Ціхоцький В.Д. 

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

Наголосив, що на  42-гу позачергову сесію 7-го скликання прибуло 20 депутатів із 
34 обраних, зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 8  депутатів із 10, від 
депутатської фракції «Свобода» - 3 депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 5 депутати 
із 6, від партії «Батьківщина» - 0 депутати із 3, від «Радикальної партії» -  3 депутат із 4, 
від партії «Самопоміч» 1 депутат із 4.    

Надійшла пропозиція, роботу 42-ої позачергової сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 42-у позачергову сесію Чортківської 
міської ради VІІ скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П.  запропонував обрати секретаріат пленарного засідання.  
Голосували за секретаріат в кількості 2-ох осіб: депутатів   Будинькевича С.М. та 
Просинюк А.В. 
            “За” – 20, «проти» -0 , «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за -20 , проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запропонував внести  в порядок денний питання 
« Про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти комунальної форми 
власності Чортківської міської ради» 

Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 

Голосували: за - 20, проти - 0, утримались – 0. 
 
 Порядок денний  42-ої позачергової сесії міської ради:  
   1). Про покладення повноважень на замовника природоохоронного заходу.  
   2).Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року  № 894 «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
 3).Про внесення змін в штатний розпис Чортківського комунального центру соціальної 
реабілітації дітей – інвалідів «Дорога в життя» з відділенням денного перебування м. 
Чорткова на 2018 рік. 
4).Про затвердження проектно – кошторисної документації до проекту                        
«Упорядкування зон санітарної охорони центрального водозабору питного 
водопостачання вздовж р. Серет в м. Чортків Тернопільської області - капітальний 
ремонт». 
5). Про співфінансувння  проекту « Упорядкування зон санітарної охорони центрального 
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водозабору питного водопостачання вздовж р. Серет  в  м. Чортків Тернопільської області 
- капітальний ремонт». 
6).Про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти комунальної форми 
власності Чортківської міської ради 
 
 
                                                 РЕГЛАМЕНТ 
   роботи сорок другої  позачергової  сесії Чортківської міської ради VII cкликання 
 
Для доповіді (інформації) з питань порядку денного до 5 хв. 
Для виступів до 3 хв. 
Для  запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 5 хв. 
Роботу пленарного засідання    сорок другої  позачергової сесії Чортківської міської ради 
VII скликання завершити до 11.30 год.   
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
1. Про покладення повноважень на замовника природоохоронного заходу.  
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-  21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1166 додається. 
 
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року  № 894 «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
СЛУХАЛИ: в.о. начальника  фінансового управління Кузик Г.Б 
ВИСТУПИЛИ : Завійська Ю.Я.,.Шматько В.П., Кривий Ю.М., Джурбій П.Д., 
Лесейко З.В., Зазуляк А.І., Гаврисьо В.В. 
 За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1167 додається 
 
3.Про внесення змін в штатний розпис Чортківського комунального центру соціальної 
реабілітації дітей – інвалідів «Дорога в життя» з відділенням денного перебування м. 
Чорткова на 2018 рік. 
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1168 додається 
 
 4).Про затвердження проектно – кошторисної документації до проекту                        
«Упорядкування зон санітарної охорони центрального водозабору питного 
водопостачання вздовж р. Серет в м. Чортків Тернопільської області - капітальний 
ремонт». 
 СЛУХАЛИ: міського голову  Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 20 ,«проти» - 0, «утримались» – 1. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1169 додається 
 
5.Про співфінансувння  проекту « Упорядкування зон санітарної охорони центрального 
водозабору питного водопостачання вздовж р. Серет  в  м. Чортків Тернопільської області 
- капітальний ремонт». 
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1170 додається 
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 6.Про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти комунальної форми 
власності Чортківської міської ради 
СЛУХАЛИ: міського голову  Шматько В.П  
За проект рішення голосували: “за”- 21 ,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1171 додається 
 
Міський голова зазначив, що питання , які виносились на розгляд  42-ї позачергової сесії 
вичерпано.  Запропоновано 42-у  позачергову сесію вважати закритою. 

  Звучить гімн України. 

 

Міський голова                                                                             Володимир   ШМАТЬКО                                        

 
 

 
 
 


